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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Shrnout poznatky o fragmentaci a homogenizaci jakožto procesech změn 
společenstev. Zejména pojednat vliv urbanizace – městského prostředí na lesní 
vegetaci.  
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je standardně a vcelku logicky členěna na tematické kapitoly. Členění vypadá 
smysluplně a správně, jen občas kapitoly nepůsobí obsahově souřadně, nebo 
vypadají vytržené z kontextu a bez souvislostí, např. kap. 4.1.1 "Zavlečený druh" a 
4.1.2 "Archeofyta a neofyta" jako jediné podkapitoly kapitoly 4.1 "Pojem biotická 
homogenizace". 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Citovaných více než 60 odborných prací se jeví jako dostatečné. V citacích jsou jen 
občas drobné formální chyby a překlepy (např. nejednotnost uvádění zkratek 
křestních jmen autorů). Občas využití lit. zdrojů působí nevyváženě, celé kapitoly 
vypadají, že vychází  převážně jen z jedné práce a postrádají kritické zhodnocení, 
kompilaci a konfrontaci více zdrojů (např. v kapitole 3.4 je 6x citovaná jedna práce a 
žádná jiná – byť je ta práce asi dobrá, shrnující, vyšlá v tree, ale využití více zdrojů 
pro pojednání o tématu celé kapitoly by neškodilo). 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Forma práce je na první pohled výborná, grafická stránka dobře zvládnutá. 
Některé jednotlivé formulace mi ale přijdou nejasné, nesrozumitelné, na vždy 
zasazené do kontextu. Mnohdy jsem nepochopil co a proč mělo být sděleno. Občas 
text působí jako nekriticky přeložená tvrzené z původního anglicky psaného článku 
(např. mě napadalo, jestli formulace „....že biotická homogenizace centrální evropské 
městské flóry závisí na čase...“ neznamenalo v původní práci „středoevropské flory“. 
Na podobné formulace a slovní spojení, které mi na první pohled nedávají smysl, jen 
natrefil opakovaně. 
Naopak velmi kladně hodnotím využití obrázků – schémat, převzatých z řádně 
citované literatury. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce, myslím, splňuje požadavky kladené na kat. botaniky PřF UK na bakalářskou 
práci. Literární rešerše cituje velké množství relevantních prací k tématu, autorka jistě 
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mnoho přečetla a odvedla kus práce. Přijde mi ale, že by se hodilo více viditelné a 
v práci přímo prezentované vlastní invence autorky. Pravidla pro psaní bakalářské 
práce z biologie na PřF mimo jiné uvádí že „Práce má ukázat, že student je schopen 
třídit informace, vyvozovat závěry a zobecnění. ... Literární rešerše má rovněž 
prezentovat vlastní názor a kritické zhodnocení...“. To se v práci objevuje jen občas a 
v náznacích. Vypsaná fakta z článků na sebe občas nenavazují, souvislosti a vlastní 
myšlenky pisatelky rešerše se hůř hledají. To mě jako oponenta o schopnosti 
uchazečky třídit informace a vyvozovat zobecnění příliš nepřesvědčilo. Celkově proto 
hodnotím práci jako splňující požadavky, ale nikterak excelentní. Navrhuji hodnotit 
stupněm 2 nebo 3 podle obhajoby. Zda uchazečka u obhajob ukáže, že občasná 
nesrozumitelnost a nelogičnost textu vyplývá z trvajícího nepochopení některých 
pojednaných problémů a jen otrockého přeložení tvrzení z citovaných studií (to bych 
navrhl 3), nebo  přesvědčí, že se v problematice orientuje, nesrozumitelné formulace 
a mé problémy s pochopením některých částí jsou jen důsledkem složitého slohu a 
nedostatkem času při psaní a editaci konečného textu práce – potom by práce 
zasloužila lepší hodnocení. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Práce pojednává jak o úbytku druhů na jednotlivých místech, tedy poklesech alfa 
diverzity, tak o homogenizaci, tedy poklesech beta diverzity, postupnému si 
„připodobňování“ společenstev navzájem. Ale musí to jít vždycky ruku v ruce? Šlo by 
popsat, jak by mohla vypadat homogenizace lesních společenstev, aniž by na 
jednotlivých místech ubývalo druhů, klesala alfa diverzita? Klidně na příkladu 
pražských lesů, co se v souvislosti s tím asi začínají studovat. 
 
To, co je mezi ploškama mozaiky v krajině, bych nazýval „matrice“ ne „matice“, i když 
obojí je asi anglické „matrix“. 
 
Prosil bych popsat obrázek 3. Vysvětlit, co měl říkat. Z popisku mi to není úplně jasné 
(např. co je případ d) a e), když v popisu je jen a) až c) ). 
 
Stejně tak prosím o vysvětlení obrázku 6 b). 
 
V části práce „Extinction debt“ je v kapitole 3.2 „Citlivost rostlin na změny biotopu“ 
citovaná jen jedna konkrétní studie ze Švýcarska. Téma z názvu kapitoly by jistě 
zasloužilo obecnější zhodnocení. K tomu mám dotaz, jaké rostliny asi budou v našich 
podmínkách (např. Pražských lesů) citlivé na změny biotopu a jaké nikoli? Jaké 
budou mít krátkou a jaké naopak dlouhou prodlevu mezi fragmentací a vyhynutím na 
dané ploše? (klidně zmínit konkrétní druhy rostlin, nebo skupiny podle vlastností). 
 
V jakých případech (obecně biotopech nebo klidně jakých konkrétních příkladech) lze 
v našich podmínkách čekat velký a v jakých malý extinction debt? 
 
V kapitole 4.5 „Závislost biotické homogenizace na ekologických a biologických 
vlastnostech druhů“ jsem moc nepochopil, co bylo cílem sdělit. Jaká tedy může být 
závislost biotické homogenizace na ekologických a biologických vlastnostech druhů? 
Případně prosím stručně vysvětlit, co tedy ve zmiňované studii z Ameriky autoři 
zjistili. 
 
Návrh hodnocení oponenta  
 
velmi dobře 
Podpis oponenta: 
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Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla  

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 3. 9. 2014. Podepsaný v 1 výtisku mi předejte 
osobně při obhajobě, nebo před obhajobou dejte do šuplíku u sekretářky, nebo pošlete na 
adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla

